UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE MEDICINĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
EXAMENULUI PRACTIC DE LICENŢĂ
SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ
Studiile universitare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Facultatea de Medicină, se finalizează cu susţinerea examenului de licență,
care are ca scop validarea cunoştinţelor profesionale ale absolvenţilor.
Participarea studenţilor la examenul de licență este condiţionată de
promovarea tuturor examenelor din cei 6 ani de studiu.
Examenul de licență cuprinde următoarele probe:
a) Evaluarea cunoștințelor teoretice prin proba scrisă;
b) Proba practică;
c) Prezentarea și susținerea publică a lucrărilor de licență.
Proba practică
Proba
cunoştinţelor

practică

a

examenului

de

licenţă

constă

în

evaluarea

şi a deprinderilor practice însuşite pe parcursul anilor de

studiu.
Tematica şi bibliografia pentru proba practică sunt aprobate de
Consiliul facultăţii.
Comisiile probei practice sunt alcătuite din specialişti stabiliţi prin
Hotărârea Consiliului Facultăţii.
Fiecare comisie este compusă dintr-un preşedinte cu grad didactic de
conferenţiar sau profesor universitar şi 2 membri cu gradul didactic de
minim şef de lucrări.
Evaluarea studenţilor constă în aprecierea prezentării unei anumite
situaţii clinice analizate (prin prisma unei evaluări imagistice, a unui model
de studiu, sau a unei prezentări de caz.
Aprecierea pregătirii absolventului de Medicină Dentară se va face
prin acordarea unei note. Doar absolvenţii care obţin nota minim 5 la proba
practică vor putea susţine a treia probă a examenului de licenţă.

Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.
Repartizarea studenţilor pe comisii se va face prin tragere la sorţi. De
asemenea, subiectele se vor stabili tot prin tragere la sorţi.
Studenţii se prezintă la locul de examinare având asupra lor actul de
identitate valabil.
Proba practică se desfăşoară în limba română.
În cadrul examenului practic studenţii au la dispoziţie un timp de 20
minute pentru examinarea pacientului sau investigaţiilor paraclinice (radio
imagistică/ model de studiu), în funcţie de subiectul primit.
Expunerea în faţa Comisiei de examinare şi dialogul cu aceasta se va
desfăşura într-un interval de 15-20 minute.
Pe baza examinării se va stabili diagnosticul şi se vor preciza
obiectivele si mijloacele de tratament.
Cerinţele minime pentru promovarea examenului practic (Admis) sunt:
- stabilirea diagnosticului şi a unui plan de tratament;
- stabilirea vârstei dentare şi a statusului dentar;
- diagnosticul odontal şi parodontal;
- diagnosticul protetic (stabilirea clasei de edentaţie);
- diagnosticul ortodontic şi chirurgical.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE MEDICINĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
EXAMENULUI PRACTIC DE LICENŢĂ
SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

Studiile universitare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Facultatea de Medicină, se finalizează cu susţinerea examenului de licență,
care are ca scop validarea cunoştinţelor profesionale ale absolvenţilor.
Participarea studenţilor la examenul de licență este condiţionată de
promovarea tuturor examenelor din cei 3 ani de studiu.
Examenul de licență cuprinde următoarele probe:
a) Evaluarea cunoștințelor teoretice prin proba scrisă;
b) Proba practică;
c) Prezentarea și susținerea publică a lucrărilor de licență.
Proba practică
Proba

practică

a

examenului

cunoştinţelor teoretice şi a

de

licenţă

constă

în

evaluarea

deprinderilor practice însuşite pe parcursul

anilor de studiu.
Tematica şi bibliografia pentru proba practică sunt aprobate de
Consiliul facultăţii.
Comisiile probei practice sunt alcătuite din specialişti stabiliţi prin
Hotărârea Consiliului Facultăţii.
Fiecare comisie este compusă dintr-un preşedinte cu grad didactic de
conferenţiar sau profesor universitar şi 2 membri cu gradul didactic de
minim şef de lucrări.
Evaluarea studenţilor constă în aprecierea prin notă a unei faze
tehnice de lucru realizată în laboratorul de tehnica dentară

Aprecierea pregătirii absolventului de Tehnică Dentară se va face prin
acordarea unei note. Doar absolvenţii care obţin nota minim 5 la proba
practică vor putea susţine a treia probă a examenului de licenţă.
Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.
Repartizarea studenţilor pe comisii se va face prin tragere la sorţi. De
asemenea, subiectele se vor stabili tot prin tragere la sorti.
Studenţii se prezintă la locul de examinare având asupra lor actul de
identitate valabil.
Proba practică se desfăşoară în limba română.
În cadrul examenului practic studenţii au la dispoziţie un timp de 20
minute pentru efectuarea practică a unei faze tehnice, în funcţie de
subiectul primit.
Tematica probei practice va fi propusă de cadrele didactice titulare de
curs la disciplinele predate la specializarea Tehnică Dentară şi va consta din
30 subiecte reprezentând faze de laborator în executarea lucrarilor protetice.
De asemenea studentul va prezenta în faţa comisiei şi o lucrare
protetică finalizată, realizată de el pe parcursul anului terminal.
Expunerea în faţa Comisiei de examinare şi dialogul cu aceasta se va
desfăşura într-un interval de 10 minute.

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
EXAMENULUI PRACTIC DE LICENŢĂ
SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ
Examenul de licenţă constă din trei probe:
1.Proba scrisă – test grila
2.Proba practică
3.Prezentarea lucrării de licenţă – oral
Proba practica se va desfasura in urmatoarele conditii:
-

Susţinerea probei practice are loc în prezenţa unei comisii formate din

preşedinte cu grad didactic de conferenţiar sau profesor universitar şi 2
membri cu gradul didactic de minim şef de lucrări,
-

Locaţia: sala de demonstraţii, disciplina nursing,

-

Modul

de

susţinere:

demonstrarea

practică

a

manoperelor

pe

manechine, paralel cu prezentarea orală a tehnicii de îngrijire
-

Fiecare student va primi un singur subiect, pe care îl va extrage
aleator,

-

Timp de susţinere a temei: 10 min,

-

Timp de pregătire a subiectului: 20 min,

-

Subiectele pentru examenul practic vor fi afişate,

Aprecierea pregătirii absolventului de Asistenţă Medicală Generală pentru
promoţia 2014 se va face prin acordarea unei note. Doar absolvenţii care
obţin nota minim 5 la proba practică vor putea susţine a treia probă a
examenului de licenţă,
-

Nota la proba practică nu poate fi contestată,

-

Comisia de licenţă va pune la dispoziţia studenţilor materialele
necesare pentru demonstrarea manoperelor.

Subiecte propuse pentru proba practică a examenului de licenţă:
1.

Tehnica injecţiei intramusculare.

2.

Tehnica injecţiei intravenoase.

3.

Tehnica injecţiei intradermice.

4.

Tehnica injecţiei subcutanate.

5.

Tehnica perfuziei endovenoase.

6.

Tehnica tranfuziei de sânge.

7.

Tehnica măsurării pulsului, locuri de elecţie pentru măsurarea

pulsului.
8.

Tehnica măsurării tensiunii arteriale prin metoda auscultatorie.

9.

Tehnica măsurării tensiunii arteriale prin metoda palpatorie.

10.

Tehnica schimbării lenjeriei de pat cu pacientul imobilizat în

lungime.
11.

Tehnica schimbării lenjeriei de pat cu pacientul imobilizat în lăţime.

12.

Tehnica recoltării sângelui capilar pentru examene hematologice.

13.

Tehnica recoltării sângelui venos prin sistem vacutainer.

14.

Tehnica recoltării exudatului faringian.

15.

Tehnica intubaţiei traheale.

16.

Tehnica şi indicaţiile intubaţiei orotraheale cu pipa Guedel.

17.

Tehnica aspiraţiei orofaringiene şi nazofaringiene.

18.

Tehnica masajului cardiac extern.

19.

Tehnica ventilaţiei gură la gură.

20.

Tehnica sondajului nazo-gastric.

21.

Tehnica lavajului gastric.

22.

Tehnica ridicării pacientului din decubit dorsal în poziţie şezândă.

23.

Tehnica întoarcerii pacientului din decubit dorsal în decubit lateral.

24.

Tehnica suturii unei plăgi la nivelul antebraţului drept.

25.

Tehnica toaletei unei plăgi la nivelul antebraţului stâng.

26.

Tehnica schimbării pansamentului unei plăgi la nivelul antebraţului

drept.
27.

Tehnica

scoaterii

firelor

de

sutură

a

unei

plăgi

la

antebraţului drept.
28.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul policelui drept.

29.

Tehnica bandajului capului (capelina).

30.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul antebraţului drept.

31.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul cotului stâng.

nivelul

32.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul genunchiului drept.

33.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul umărului drept.

34.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul gambei drepte.

35.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul indexului stâng.

36.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul braţului stâng.

37.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul coapsei stângi.

38.

Tehnica bandajului unei plăgi la nivelul feţei palmare drepte.

39.

Tehnica bandajului Dessault.

40.

Imobilizarea Watson-Johnes.

41.

Termometrizarea – locuri de măsurare, interval orar, notarea în foaia

de observaţie.
42.

Intervalul fiziologic şi notarea în foaia de observaţie a valorilor

pulsului, tensiunii arteriale, respiraţiei.
43.

Etapele toaletei pacientului.

44.

Recoltarea uroculturii.

45.

Recoltarea coproculturii.

46.

Transportul pacientului imobilizat cu targa.

47.

Transportul pacientului imobilizat cu căruciorul.

48.

Tehnica bandajului ochilor, nasului, bărbiei.

49.

Tehnica efectuării clismei evacuatorii.

50.

Tehnica efectuării sondajului vezical la barbat.

51.

Tehnica efectuării sondajului vezical la femei.

52.

Testarea IDR la tuberculină.

53.

Pregătirea pacientului pentru efectuarea EKG.

54.

Pregătirea pacientului pentru efectuarea EEG.

55.

Poziţionarea pacientului comatos.

56.

Imobilizarea provizorie a unei fracturi la nivelul antebraţului.

57.

Imobilizarea provizorie a unei fracturi la nivelul genunchiului.

58.

Imobilizarea provizorie a coloanei cervicale, indicaţii.

